
                      Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija 

Pozityvios psichosocialinės aplinkos kūrimas – sveikos bendruomenės pagrindas 

Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie socialinio ir emocinio ugdymo teigiamą 

įtaką vaikų sveikatai. Į mokyklą ateinantis neramus, nesaugiai besijaučiantis vaikas – tai vaikas, 

kurio gebėjimas mokytis yra sumažėjęs. Labai svarbu, kad mokykloje vaikas jaustųsi savas, o tėvai 

žinotų, kad mokykloje jis bus saugus.              

Siekiant kurti ir plėtoti darnius progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio 

santykius, organizuojama nemažai renginių, ieškoma įvairesnių formų ir metodų, pasitelkiami 

socialiniai partneriai, mokinių tėvai.  

Bendradarbiaujant su Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės po-

licijos pareigūnais, kasmet organizuojami užsiėmimai pradinių klasių mokiniams „Saugaus elgesio 

kelyje prevencija“, paskaitos  „Patyčios...Kas tai?“ 5-6 kl. mokiniams ,  pokalbiai su 7-8 kl. 

mokiniais „Žalingų įpročių ir viešosios tvarkos pažeidimų prevencija“ . 

Daug dėmesio skiriama mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui. 

Progimnazijoje dažnos viešnios – Šiaulių  r. švietimo pagalbos tarnybos psichologės, kurios veda 

užsiėmimus ne tik mokiniams, bet ir jų tėvams. 2018-2019 m.m. vyko „Pykčio valdymo 

programos“ užsiėmimai 7 kl. mokiniams, Emocinio lavinimo grupės užsiėmimai 4 kl. mokiniams.  

Mokinių tėvai aktyviai dalyvavo psichologių vedamame užsiėmime  „Patyčios: mitai, ženklai, 

pagalba“, paskaitoje  „Tėvų ir vaikų tarpusavio santykių gerinimas“. Progimnazijos  socialinė 

pedagogė emocinės sveikatos stiprinimo užsiėmimuose „Stresas ir jo įveikimo būdai“ 5 kl. 

mokiniams suteikė žinių, kaip elgtis kritinėse situacijose, neprarasti savitvardos. Jau ketvirti metai 

progimnazijos mokiniai dalyvauja LIONS QUEST programų „Laikas kartu“ ir „Paauglystės 

kryžkelės“ įgyvendinime. Atliktų mokinių, jų tėvų ir pedagogų apklausų rezultatai parodė, kad per 

šį laikotarpį patyčių mokykloje sumažėjo apie 16%.  

Progimnazijos bendruomenės nariai įtraukiami ir į aktyvias projektines veiklas.  

Kasmet organizuojamas žalingų įpročių prevencijos projektas „Sveikas ir saugus 

pasaulis“ (5-8 kl. mokiniams, jų tėvams, mokytojams), dalyvaujama  „Vaikų linijos“ 

organizuojamose akcijose prieš patyčias. 2019 m. prisijungėme  prie iniciatyvos „Sąmoningumo 

didinimo mėnuo  BE PATYČIŲ 2019“,  dalyvaudami  Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės inicijuotoje nacionalinėje kampanijoje „Už saugią Lietuvą“, kūrybiškumo ir 

bendruomeniškumo akcijoje  „Klasės skulptūra“.  Bendradarbiaujant su Šiaulių r. visuomenės 

sveikatos biuru kasmet organizuojama viktorina  „AIDS: geriau žinoti“, minima „Pasaulinė diena 

be tabako“.  Kasmet gegužės mėnuo mokykloje skiriamas smurto ir patyčių prevencijai. 2019 m. 

gegužės mėn. vyko akcija „Gražių žodžių takas“, kuria buvo siekiama atkreipti mokyklos 

bendruomenės dėmesį į vaikų tarpusavio bendravimo ugdymą, puoselėti pakantumą, vienas kito 

supratimą, gerumą.   

Mūsų tikslas – ne tik suteikti žinių, bet ir mokyti naudotis įgytais gebėjimais ir 

įgūdžiais gyvenimiškose situacijose: kuriant ir puoselėjant tarpusavio santykius, užsiimant 

prasminga veikla, bendradarbiaujant, pasirenkant sveiką gyvenimo būdą.  
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                             Paskaitoje „Patyčios... Kas tai?“ (5-6 kl. mokiniai) 

 
Kūrybiškumo ir bendruomeniškumo akcija  „Klasės skulptūra“ (7b kl.) 

 

 

 



              
 

                           
Akcija „Gražių žodžių takas“ 



                          
                                       Akcija   „Pasaulinė diena be tabako“ 

 

 

 
                                           Viktorinos  „AIDS: geriau žinoti“ laimėtojai 


